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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā kohēzijas politika ir pierādījusi, ka sniedz labus rezultātus darbvietu, izaugsmes un 
konkurētspējas ziņā, kā norādīts 7. ziņojumā par kohēziju, un rada 2,74 EUR papildu 
IKP par katru nodokļu maksātāju ieguldīto euro;

B. tā kā Komisija savā priekšlikumā daudzgadu finanšu shēmai (DFS) 2021.–2027. gadam 
ir ierosinājusi kohēzijas politikai budžetu 330,6 miljardu EUR apmērā 2018. gada 
cenās; tā kā šis finansējuma līmenis ir par 10 % mazāks salīdzinājumā ar pašreizējo 
DFS;

C. tā kā vienlaicīgi tas, ka rodas jaunas problēmas un tiek izvirzītas jaunas prioritātes, 
kurām Eiropas Savienībai ir jāpievēršas, nozīmē, ka kohēzijas politikas īpatsvars kopējā 
ES budžetā arī ir ievērojami samazināts no 34 % līdz 29 %;

D. tā kā Komisijas priekšlikums paredz, ka Kohēzijas fonda budžets ar tā 2021.–
2027. gadam paredzēto finansējumu tiks samazināts par 45 %,

1. pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikums 2021.–2027. gada DFS nav pietiekami 
vērienīgs; uzskata, ka ES 2021.–2027. gada budžets ir jānosaka 1,3 % apmērā no NKI, 
lai saglabātu tradicionālos politikas virzienus, kuriem ir pozitīvi rezultāti, vienlaikus 
nodrošinot ES spēju reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, lai sniegtu atbilstīgu 
papildfinansējumu;

2. uzskata, ka ierosinātais kohēzijas politikai paredzēto līdzekļu samazinājums 10 % 
apmērā ir nepieņemams; atkārtoti pauž savu nostāju attiecībā uz to, ka 2021.–
2027. gada DFS kohēzijas politikai ir jānodrošina vismaz tāds pats finansējuma līmenis 
salīdzināmās cenās, kā pašreizējā DFS;

3. norāda, ka sadalījumu starp dažādajiem kohēzijas politikas fondiem ir noteikusi
piešķiršanas metode, kas definēta Kopīgo noteikumu regulas projektā, kurā paredzēts 
līdzsvarots sadalījums, 61,6 % līdzekļu piešķirot vismazāk attīstītajiem reģioniem, 
14,3 % — pārejas reģioniem, 10,8 % — visattīstītākajiem reģioniem, 12,8 % —
dalībvalstīm, kas izmanto Kohēzijas fonda līdzekļus, un 0,4 % kā papildfinansējumu 
attālākajiem reģioniem;

4. pauž nožēlu par kraso samazinājumu Kohēzijas fonda budžetā; uzsver ieguldījumu 
nozīmīgumu saistībā ar Kohēzijas fondu, lai samazinātu teritoriālās atšķirības un 
panāktu lielāku teritoriālo kohēziju ES; iesaka saglabāt Kohēzijas fondam atbilstīgu 
finansējumu neatkarīgi no finansējuma vai daļām, kas kohēzijas politikā paredzētas 
citiem ESI fondiem, kuri arī tiek izmantoti svarīgām Eiropas prioritātēm; uzsver 
nepieciešamību turpināt izvērtēt un optimizēt sinerģiju un papildināmību starp kohēzijas 
politikas fondiem, InvestEU un citiem finanšu instrumentiem un centralizēti 
pārvaldītām ES programmām un iniciatīvām;

5. prasa ERAF un Kohēzijas fondam 2021.–2027. gadā nodrošināt pietiekamu 
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finansējumu vismaz 272 411 miljonu EUR apmērā 2018. gada cenās, proti, 226 078 
miljonus EUR ERAF un 46 333 miljonus EUR Kohēzijas fondam (12,8 % piešķīruma 
saistībā ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”); prasa vismaz 100 861 
miljonus EUR 2018. gada cenās izmaksāt Eiropas Sociālajam fondam Plus (ESF +);

6. pauž šaubas, par to, cik lietderīgi ir samazināt Kohēzijas fonda budžetu, piešķirot tā 
līdzekļus 10 miljardu EUR apmērā 2018. gada cenās Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam;

7. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem 2021.–2027. gadam ierosinātā 
kohēzijas politika joprojām ir visiem reģioniem paredzēta politika, un prasa tās izstrādē 
ņemt vērā laikposmā no 2016. gada līdz 2018. gadam īstenotās teritoriālās reformas; 
uzsver Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) svarīgo teritoriālo 
dimensiju un tā ieguldījumu kohēzijā, jo īpaši lauku apvidos; tādēļ stingri nosoda 
Komisijas priekšlikumu nošķirt ELFLA izdevumus no kohēzijas politikas, ņemot vērā, 
ka šī saite būtu jāpastiprina integrētāka un papildinošāka finansējuma nodrošināšanai 
reģionālā un vietējā līmenī, lai mazinātu atšķirības starp pilsētām un laukiem un 
vienkāršotu kārtību saņēmējiem;

8. uzsver, ka kohēzijas politika var radīt pozitīvu ārējo ietekmi citos Savienības reģionos, 
tomēr šī ietekme teritorijās ievērojami atšķiras atkarībā no ģeogrāfiskā tuvuma un 
dalībvalstu ekonomikas struktūras;

9. atgādina, ka 7. ziņojumā par kohēziju tika uzsvērtas grūtības, ar kurām saskaras reģioni 
ar vidējiem ienākumiem, un tas, cik svarīgi ir tiem nodrošināt atbilstīgu finansiālo 
atbalstu un līdzfinansējuma likmes; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu saglabāt 
kategoriju “pārejas reģioni” un paplašināt tās tvērumu;

10. atkārtoti pauž savu nemainīgo viedokli par pārrobežu iniciatīvu nozīmīgumu saistībā ar 
ilgtspējīgu izaugsmi, labklājību robežreģionos un līdzsvarotu attīstību; ņem vērā to, ka 
pārrobežu sadarbības programmas ir viens no ES sekmīgākajiem finansēšanas 
instrumentiem; ar nožēlu norāda, ka Komisijas priekšlikumos ir paredzēts būtiski 
samazināt finansējumu Interreg, samazinot tā strukturālo fondu īpatsvaru no 2,75 % līdz 
2,5 %, un prasa, lai īpatsvars būtu 3 %; uzskata, ka 2021.–2027. gada DFS ir jāparedz 
tāds finansējuma līmenis, kas būtu vismaz līdzvērtīgs 2014.–2020. gada finansējumam 
salīdzināmās cenās, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu esošajām programmām un 
jaunajai Interreg iniciatīvai “Starpreģionālās investīcijas inovācijā”;

11. tā vietā prasa no ierosinātā finanšu piešķīruma reformu atbalsta programmas reformu 
īstenošanas instrumentam būtisku daļu izmantot tam, lai palielinātu finanšu piešķīrumu 
kohēzijas politikai ar tās sociālās, teritoriālās un ekonomikas kohēzijas mērķi un ar to 
saistītās iniciatīvas Interreg finansējumam; prasa daļu no šīs summas izlietot, lai 
palielinātu programmas “Eiropas Sociālais fonds Plus” (ESF+) budžetu;

12. norāda, ka, samazinot ES līdzfinansējuma likmes, saņēmējiem, jo īpaši reģionos un 
mazās vai mazāk attīstītās dalībvalstīs, būs grūtāk nodrošināt līdzfinansējumu ES 
ieguldījumiem, ESI fondi var kļūt mazāk pievilcīgi, jo īpaši, ja ES līdzfinansējuma 
likmes būs viszemākajā līmenī, un ka zemākas likmes var radīt ar budžetu saistītus 
sarežģījumus dalībvalstīm, kurām ir saistošs Stabilitātes un izaugsmes pakts, jo īpaši 
reģionos, kurus DFS ierosināts pārvietot uz augstāku attīstības līmeni nekā pašreizējā 
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DFS; tādēļ prasa līdzfinansējuma daļas attiecībā uz mazāk attīstītiem reģioniem noteikt 
85 % apmērā, pārejas reģioniem — 60 % apmērā, vairāk attīstītiem reģioniem — 50 % 
apmērā, Kohēzijas fondam — 85 % apmērā un Eiropas teritoriālajai sadarbībai / 
Interreg — 85 % apmērā;

13. norāda, ka noteikumiem būtu jānodrošina atbilstošs līdzsvars starp valsts finansējuma 
līmeņiem vai kā alternatīvu var paredzēt iespēju attiecīgā gadījumā paplašināt fonda 
darbības jomu;

14. atzinīgi vērtē saiknes stiprināšanu starp DFS un ES budžetu, īstenojot Eiropas pusgada 
procesu un jo īpaši pareizu ekonomikas pārvaldību un strukturālas reformas dalībvalstīs, 
kas tiek veiktas saskaņā ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem; šajā sakarībā 
norāda uz reformu atbalsta programmas nozīmīgumu, lai sniegtu atbilstošu atbalstu, kas 
pielāgots attiecīgo dalībvalstu īpatnībām, lai veicinātu to ekonomiku un ieguldījumu 
vidi;

15. šajā sakarībā atzinīgi vērtē ierosinājumu ieviest tiesiskuma mehānismu, kā paredzēts 
priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta 
aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs 
(COM(2018)0324);

16. uzsver, ka gan ES, gan valsts līmenī ir jāvienkāršo procedūras, lai ievērotu jaunos 
saistību atcelšanas noteikumus un tādējādi nodrošinātu efektīvu budžeta izpildi;

17. uzskata, ka jaunie ieguldījumi un noteikumi par tematisko koncentrāciju būtu jāpielāgo 
dalībvalstu vietējām un reģionālajām vajadzībām, ņemot vērā gan NUTS 2, gan 
NUTS 3 līmeņa teritoriju atšķirīgos attīstības posmus un tiem raksturīgās īpatnības vai 
ģeogrāfiskos traucēkļus, veicinot īsteni ekonomisku, sociālu un teritoriālu kohēziju;

18. uzsver ievērojamo ES Solidaritātes fonda izmantošanas līmeni dabas katastrofu 
gadījumos, kas rada būtisku ietekmi uz budžetu;

19. uzskata, ka, ievērojot Parīzes nolīgumu, ar klimatu saistītie izdevumi būtu ievērojami 
jāpalielina; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ES izdevumu daļu, kas paredzēta 
klimata mērķiem, palielināt līdz 25 % un prasa īstenot papildu centienus, lai pēc 
iespējas ātrāk to palielinātu līdz 30 %.
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